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NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o všeobecné revizi jednacího řádu Parlamentu
(2007/2124(REG))

Evropský parlament,

– s ohledem na články 201 a 202 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti a na stanoviska Rozpočtového výboru 
a Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A6-0000/2008),

1. se rozhodl změnit jednací řád tak, jak je uvedeno níže;

2. se rozhodl vložit kodex chování pro jednání o spisech v rámci postupu spolurozhodování, 
který schválila Konference předsedů dne 18. září 2008, do jednacího řádu jako přílohu 
XVIe;

3. poznamenává, že pozměňovací návrhy [číslo...] označené hvězdičkou (*) vstoupí 
v platnost prvním dnem po vstupu příslušného ustanovení Smlouvy v platnost;

4. upozorňuje, že ostatní pozměňovací návrhy vstoupí v platnost prvním dnem sedmého 
volebního období;

5. pověřuje svého předsedu, aby pro informaci předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

Jednací řád Parlamentu
Čl. 28 – odst. 2

Platný text Pozměňovací návrh

2. Kterýkoli poslanec může klást otázky 
týkající se práce předsednictva, Konference 
předsedů a kvestorů. Takové otázky se 
předkládají předsedovi písemně a do třiceti 
dnů od předložení se spolu s odpovědí 
zveřejní ve Věstníku Parlamentu.

2. Kterýkoli poslanec může klást otázky 
týkající se práce předsednictva, Konference 
předsedů a kvestorů. Takové otázky se 
předkládají předsedovi písemně a do třiceti 
dnů od předložení se spolu s odpovědí 
zveřejní na internetových stránkách
Parlamentu.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zohledňuje skutečnost, že Věstník již neexistuje.
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Pozměňovací návrh 2

Jednací řád Parlamentu
Článek 34 (*)

Platný text Pozměňovací návrh

Článek 34 Článek 34

Posuzování dodržování základních práv, 
zásady subsidiarity a proporcionality, 
právního státu a finančních dopadů

Dodržování Listiny základních práv
Evropské unie

Během posuzování legislativního návrhu 
věnuje Parlament zvláštní pozornost 
dodržování základních práv, a zejména 
tomu, zda je právní akt v souladu s 
Chartou základních práv Evropské unie, se 
zásadou subsidiarity a proporcionality a s 
právním státem. Dále, pokud má návrh 
finanční dopady, Parlament posuzuje, zda 
jsou k dispozici dostatečné finanční 
prostředky.

1. Parlament při všech svých činnostech 
plně dodržuje základní práva ve smyslu 
Listiny základních práv Evropské unie.

2. Pokud příslušný výbor, politická 
skupina nebo alespoň čtyřicet poslanců 
zastává názor, že návrh právního aktu či 
jeho část není v souladu s právy 
zakotvenými v Listině základních práv 
Evropské unie, bude věc na jejich žádost 
postoupena výboru příslušnému k výkladu 
Listiny základních práv. Stanovisko 
tohoto výboru se připojí ke zprávě 
příslušného výboru jako příloha.

Or. en

(Viz pozměňovací návrhy k čl. 36 odst. -1 (novému) a k čl. 36a (novému).)

Odůvodnění

Pozměňovací návrh zavádí nový postup pro kontrolu dodržování základních práv. Stanoví 
rovněž menšinové právo.
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Pozměňovací návrh 3

Jednací řád Parlamentu
Čl. 36 – odst. -1 (nový) (*)

Platný text Pozměňovací návrh

-1. Pokud má návrh právního aktu 
finanční dopady, Parlament posuzuje, zda 
jsou k dispozici dostatečné finanční 
prostředky.

Or. en

Odůvodnění

Znění pozměňovacího návrhu je shodné s poslední větou článku 34, která je v důsledku 
pozměňovacího návrhu 2 přesunuta do článku 36.

Pozměňovací návrh 4

Jednací řád Parlamentu
Čl. 36 – odst. 1

Platný text Pozměňovací návrh

1. Aniž je dotčen článek 40, příslušný 
výbor ověří finanční slučitelnost jakéhokoli 
návrhu Komise nebo jiného dokumentu 
legislativní povahy podle finančního 
výhledu.

1. Aniž je dotčen článek 40, příslušný 
výbor ověří finanční slučitelnost jakéhokoli 
návrhu Komise nebo jiného dokumentu 
legislativní povahy s víceletým finančním 
rámcem.

(Pozměňovací návrh týkající se celého 
textu: výraz „finanční výhled“ se nahradí 
výrazem „víceletý finanční rámec“.)

Or. en

Odůvodnění

Technické a terminologické úpravy.
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Pozměňovací návrh 5

Jednací řád Parlamentu
Článek 36 a (nový) (*)

Platný text Pozměňovací návrh

Článek 36a (*)
Posuzování dodržování zásad subsidiarity, 

proporcionality a právního státu
1. Během posuzování návrhu právního 
aktu věnuje Parlament zvláštní pozornost 
dodržování zásad subsidiarity, 
proporcionality a právního státu. 
S výjimkou naléhavých případů 
uvedených v článku 4 Protokolu o úloze 
vnitrostátních parlamentů v Evropské unii 
nesmí Parlament ukončit první čtení 
dříve, než vyprší lhůta osmi týdnů 
stanovená v článku 6 Protokolu o 
používání zásad subsidiarity a 
proporcionality.
2. Výbor příslušný k otázkám uvedeným v 
odstavci 1 se může na žádost příslušného 
výboru nebo z vlastního podnětu 
rozhodnout, že vypracuje doporučení 
týkající se jakéhokoli návrhu právního 
aktu.
3. Jestliže vnitrostátní parlament zašle 
předsedovi EP odůvodněné stanovisko 
v souladu s článkem 3 Protokolu o úloze 
vnitrostátních parlamentů v Evropské unii 
a s článkem 6 Protokolu o používání 
zásad subsidiarity a proporcionality, bude 
tento dokument předán příslušnému 
výboru a pro informaci postoupen výboru 
odpovědnému za dodržování zásady 
subsidiarity. Pokud Parlament obdrží 
odůvodněné stanovisko poté, co příslušný 
výbor svou zprávu přijal, bude toto 
stanovisko předáno před hlasováním všem 
poslancům jako dokument pro zasedání. 
Předseda příslušného výboru může 
požádat o předání této věci zpět výboru.
4. Pokud odůvodněná stanoviska týkající 
se nesouladu návrhu legislativního aktu 
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se zásadou subsidiarity představují 
alespoň třetinu všech hlasů přidělených 
vnitrostátním parlamentům nebo, 
v případě návrhu legislativního aktu 
předloženého na základě článku 76 
Smlouvy o fungování Evropské unie, 
čtvrtinu těchto hlasů, přijme Parlament 
rozhodnutí teprve tehdy, až autor návrhu 
uvede, jak hodlá postupovat.
5. Pokud odůvodněná stanoviska týkající 
se nesouladu návrhu legislativního aktu 
se zásadou subsidiarity představují 
v rámci řádného legislativního postupu 
alespoň prostou většinu hlasů přidělených 
vnitrostátním parlamentům, výbor 
odpovědný za dodržování zásady 
subsidiarity po zvážení odůvodněných 
stanovisek vnitrostátních parlamentů a 
Komise buď doporučí Parlamentu, aby 
návrh z důvodu porušení zásady 
subsidiarity zamítnul, nebo předloží 
Parlamentu jakékoli jiné doporučení, 
které může navrhovat změny týkající se 
dodržování zásady subsidiarity.
Doporučení se předkládá Parlamentu 
k rozpravě a hlasování. Pokud Evropský 
parlament většinou odevzdaných hlasů 
přijme doporučení k zamítnutí návrhu 
nebo pokud se proti návrhu postaví 55% 
většina členů Rady, prohlásí předseda 
proces za ukončený. Pokud Parlament 
návrh nezamítne, proces pokračuje a 
zohlední se všechna doporučení, která 
Parlament schválil.
6. Pokud Výbor regionů předá 
Parlamentu stanovisko, ve kterém 
vyjadřuje nesouhlas s navrhovaným 
právním aktem z důvodu porušení zásady 
subsidiarity, postoupí Parlament 
stanovisko příslušnému výboru a výboru 
odpovědnému za dodržování zásady 
subsidiarity. Výbor odpovědný za 
dodržování zásady subsidiarity může 
předložit doporučení, o nichž se bude 
hlasovat před ukončením prvního čtení.
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Or. en

(Viz pozměňovací návrh k článku 34.)

Odůvodnění

Zavádí do jednacího řádu nové postupy pro vnitrostátní parlamenty, pokud jde o dodržování 
zásady subsidiarity (postup „žluté karty“ a „oranžové karty“). 
V souladu s článkem 8 Protokolu o používání zásad subsidiarity a proporcionality může 
Výbor regionů podat žalobu pro porušení zásady subsidiarity. Proto by měl Parlament 
důkladně zvážit každé stanovisko Výboru regionů, v němž jsou uvedeny výhrady k 
navrhovanému aktu v souvislosti s touto zásadou.

Pozměňovací návrh 6

Jednací řád Parlamentu
Čl. 41 – nadpis

Platný text Pozměňovací návrh

Konzultace týkající se podnětů členských 
států

Legislativní postupy týkající se podnětů 
členských států

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Jednací řád Parlamentu
Čl. 51 – odst. 2 – pododstavec 2

Platný text Pozměňovací návrh

Postup konzultace je ukončen přijetím 
návrhu legislativního usnesení. Pokud 
Parlament legislativní usnesení nepřijme, 
vrátí návrh příslušnému výboru.

První čtení je ukončeno přijetím návrhu 
legislativního usnesení. Pokud Parlament 
legislativní usnesení nepřijme, vrátí návrh 
příslušnému výboru.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Jednací řád Parlamentu
Čl. 51 – odst. 3
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Platný text Pozměňovací návrh

3. Text návrhu schválený Parlamentem a 
doprovodné usnesení zasílá předseda
Radě a Komisi jako stanovisko
Parlamentu.

3. Úplné znění návrhu schváleného 
Parlamentem dostane konečnou podobu 
v souladu s články 172a a 172b. Předseda 
Parlamentu jej zašle společně 
s doprovodným usnesením Radě a Komisi 
jako postoj Parlamentu.

(Pozměňovací návrh týkající se celého 
textu: ve všech ustanoveních jednacího 
řádu týkajících se řádného legislativního 
postupu se výraz „stanovisko Parlamentu“ 
nahradí výrazem „postoj Parlamentu“.)

Or. en

Odůvodnění

Parlament v prvním čtení již nepřijímá „stanovisko“, nýbrž „postoj“.

Pozměňovací návrh 9

Jednací řád Parlamentu
Čl. 52 – odst. 1

Platný text Pozměňovací návrh

1. Jestliže návrh Komise nezíská většinu 
odevzdaných hlasů, požádá předseda před 
hlasováním o návrhu legislativního 
usnesení Komisi, aby svůj návrh vzala 
zpět.

1. Jestliže návrh Komise nezíská většinu 
odevzdaných hlasů nebo byl-li přijat návrh 
na zamítnutí, který může předložit 
příslušný výbor nebo alespoň jedna 
desetina poslanců, požádá předseda před 
hlasováním o návrhu legislativního 
usnesení Komisi, aby svůj návrh vzala 
zpět.

Or. en

Odůvodnění

Jednací řád dosud nepovoluje, aby byl v prvním čtení podán návrh na zamítnutí návrhu 
Komise, ačkoli v určitých situacích je taková možnost zapotřebí.

Adlib Express Watermark



PE405.935v02-00 10/60 PR\755684CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 10

Jednací řád Parlamentu
Čl. 52 – odst. 2

Platný text Pozměňovací návrh

2. Jestliže tak Komise učiní, považuje
předseda postup konzultace ve věci daného 
návrhu za bezpředmětný a informuje o 
tom Radu.

2. Jestliže tak Komise učiní, prohlásí
předseda postup za ukončený a informuje 
o tom Radu.

Or. en

Odůvodnění

Terminologická úprava.

Pozměňovací návrh 11

Jednací řád Parlamentu
Čl. 52 – odst. 3

Platný text Pozměňovací návrh

3. Jestliže Komise nevezme svůj návrh 
zpět, Parlament vrátí věc příslušnému 
výboru bez hlasování o návrhu 
legislativního usnesení.

3. Jestliže Komise nevezme svůj návrh 
zpět, Parlament vrátí věc příslušnému 
výboru bez hlasování o návrhu 
legislativního usnesení, pokud Parlament 
na žádost předsedy či zpravodaje 
příslušného výboru nebo politické skupiny 
či alespoň čtyřiceti poslanců nepřistoupí k 
hlasování o legislativním usnesení.

V tomto případě příslušný výbor podává 
zprávu Parlamentu, a to ústně nebo 
písemně, ve lhůtě, kterou Parlament 
stanoví a která nesmí být delší než dva 
měsíce.

V případě vrácení věci příslušný výbor 
podává zprávu Parlamentu, a to ústně nebo 
písemně, ve lhůtě, kterou Parlament 
stanoví a která nesmí být delší než dva 
měsíce.

Or. en

Odůvodnění

V postupu spolurozhodování již není zapotřebí postup prodlužovat za účelem získání ústupků 
od Komise.
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Pozměňovací návrh 12

Jednací řád Parlamentu
Čl. 53 a (nový) (*)

Platný text Pozměňovací návrh

Čl. 53a

Návrhy právních aktů předložené 
skupinou členských států

Jestliže právní akt navrhne skupina 
členských států, budou zástupci těchto 
států přizváni k účasti na rozpravách na 
úrovni výborů a na plenárním zasedání. 
V případě potřeby se obdobně použijí 
články 52 a 53.

Or. en

Odůvodnění

Zohledňuje skutečnost, že podle Lisabonské smlouvy může skupina členských států v určitých 
případech předložit legislativní návrh.

Pozměňovací návrh 13

Jednací řád Parlamentu
Čl. 54 – odst. 1 (*)

Platný text Pozměňovací návrh

1. Předseda a zpravodaj příslušného výboru 
v období po přijetí stanoviska k návrhu 
Komise Parlamentem sledují vývoj návrhu 
v rámci postupu vedoucího k jeho přijetí 
Radou s cílem zajistit, aby byly řádně 
dodrženy závazky Rady nebo Komise vůči 
Parlamentu, pokud jde o pozměňovací 
návrhy.

1. Předseda a zpravodaj příslušného výboru 
v období po přijetí postoje k návrhu 
Komise Parlamentem sledují vývoj návrhu 
v rámci postupu vedoucího k jeho přijetí 
Radou s cílem zajistit, aby byly řádně 
dodrženy závazky Rady nebo Komise vůči 
Parlamentu, pokud jde o jeho postoj.

Or. en
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Odůvodnění

Technická a terminologická úprava.

Pozměňovací návrh 14

Jednací řád Parlamentu
Čl. 55 – podnadpis 1 (*)

Platný text Pozměňovací návrh

Postup spolurozhodování Řádný legislativní postup

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Jednací řád Parlamentu
Článek 56 (*)

Platný text Pozměňovací návrh

Článek 56 vypouští se
Dohodovací řízení podle společného 

prohlášení z roku 1975
1. Pokud má Rada v případě určitého 
důležitého rozhodnutí Společenství v 
úmyslu odchýlit se od stanoviska 
Parlamentu, může Parlament poté, co 
zaujal stanovisko, zahájit dohodovací 
řízení s Radou za aktivní účasti Komise.
2. Toto řízení zahajuje Parlament, buď z 
vlastního podnětu, nebo z podnětu Rady.
3. Pro složení a postup vytvoření delegace 
do dohodovacího výboru a pro podávání 
zpráv o výsledcích Parlamentu se použije 
článek 64.
4. Příslušný výbor podá zprávu o 
výsledcích dohodovacího řízení. Tato 
zpráva je předmětem rozpravy a 
Parlament o ní hlasuje.

Or. en
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Odůvodnění

Vzhledem k novým předpisům týkajícím se rozpočtu a víceletého finančního rámce se 
společné prohlášení z roku 1975 stává bezpředmětným.

Pozměňovací návrh 16

Jednací řád Parlamentu
Čl. 57 – nadpis (*)

Platný text Pozměňovací návrh

Sdělení společného postoje Rady Sdělení postoje Rady

(Pozměňovací návrh týkající se celého 
textu: výrazy „společný postoj Rady“ nebo 
„společný postoj“ se v celém textu 
jednacího řádu nahradí výrazy „postoj 
Rady“ nebo „postoj“.)

Or. en

Odůvodnění

Technická a terminologická úprava.

Pozměňovací návrh 17

Jednací řád Parlamentu
Čl. 58 – odst. 1 – pododstavec 2 (*)

Platný text Pozměňovací návrh

Pokud jde o prodloužení lhůt podle čl. 252 
písm. g) Smlouvy o ES nebo čl. 39 odst. 1 
Smlouvy o EU, usiluje předseda o dohodu 
s Radou.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení, jichž se tento pododstavec týká, Lisabonská smlouva již neobsahuje.
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Pozměňovací návrh 18

Jednací řád Parlamentu
Čl. 58 – odst. 2 (*)

Platný text Pozměňovací návrh

2. Předseda oznámí Parlamentu jakékoli 
prodloužení lhůt podle čl. 251 odst. 7
Smlouvy o ES bez ohledu na to, zda se tak 
stalo na podnět Parlamentu nebo Rady.

2. Předseda oznámí Parlamentu jakékoli 
prodloužení lhůt podle čl. 294 odst. 14
Smlouvy o fungování Evropské unie bez 
ohledu na to, zda se tak stalo na podnět 
Parlamentu nebo Rady.

(Pozměňovací návrh týkající se celého 
textu: číslování článků Smlouvy o EU a 
Smlouvy o ES je v celém textu jednacího 
řádu upraveno podle konsolidovaného 
znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o 
fungování Evropské unie.)

Or. en

Odůvodnění

Technická a terminologická úprava.

Pozměňovací návrh 19

Jednací řád Parlamentu
Čl. 58 – odst. 3 (*)

Platný text Pozměňovací návrh

3. Předseda může po konzultaci s 
předsedou příslušného výboru na žádost 
Rady vyslovit souhlas s prodloužením lhůt 
podle čl. 252 písm. g) Smlouvy o ES.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k čl. 58 odst. 1 pododstavci 2.
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Pozměňovací návrh 20

Jednací řád Parlamentu
Čl. 59 – odst. 6

Platný text Pozměňovací návrh

6. Příslušný výbor podá doporučení pro 
druhé čtení s návrhem schválit, změnit 
nebo zamítnout společný postoj Rady.
Doporučení obsahuje stručné odůvodnění 
navrhovaného rozhodnutí.

6. Příslušný výbor podá zprávu s návrhem 
schválit, změnit nebo zamítnout společný 
postoj Rady. Zpráva obsahuje vysvětlující 
prohlášení.

Or. en

Odůvodnění

„Doporučení“ je z hlediska své funkce „zprávou“ a mělo by se tak i nazývat.

Pozměňovací návrh 21

Jednací řád Parlamentu
Čl. 61 – odst. 4 (*)

Platný text Pozměňovací návrh

4. Odchylně od odstavce 3, pokud je návrh 
zamítnut Parlamentem podle článku 252 
Smlouvy o ES, požádá předseda Komisi, 
aby vzala svůj návrh zpět. Pokud tak 
Komise učiní, oznámí předseda v 
Parlamentu, že je legislativní proces 
ukončen.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Článek 252 Smlouvy o ES byl vypuštěn.

Pozměňovací návrh 22

Jednací řád Parlamentu
Článek 65 a (nový) (bude vložen do kapitoly 6: Závěr legislativního procesu)

Adlib Express Watermark



PE405.935v02-00 16/60 PR\755684CS.doc

CS

Platný text Pozměňovací návrh

Článek 65a
Interinstitucionální jednání 
v legislativních postupech

Jednání s ostatními orgány za účelem 
dosažení dohody v legislativním procesu 
jsou vedena s ohledem na kodex chování 
pro jednání o spisech pro postup 
spolurozhodování1. Výbor ve svém 
rozhodnutí, kterým opravňuje delegaci 
svých členů zahájit tato jednání, může 
zejména přijmout mandát, obecné zásady 
nebo priority pro vedení jednání.
Pokud jsou tato jednání ukončena poté, 
co příslušný výbor přijal zprávu, může 
tento výbor předložit pozměňovací návrhy 
s cílem dosáhnout kompromisu s Radou.
____________________________
1 Viz příloha XVIe.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh formalizuje postupy dohod v prvním nebo druhém čtení. Viz také 
pozměňovací návrhy k článku 182a (novému) a čl. 204 písm. ca) (novému). 

Pozměňovací návrh 23

Jednací řád Parlamentu
Článek 66

Platný text Pozměňovací návrh

Článek 66 Článek 66

Dohoda z prvního čtení Dohoda z prvního čtení
1. Pokud Rada podle čl. 251 odst. 2 
Smlouvy o ES informuje Parlament, že 
schválila jeho pozměňovací návrhy, ale 
jinak návrh Komise nezměnila, nebo 
pokud žádný z orgánů návrh Komise 
nezměnil, oznámí předseda v Parlamentu 

Pokud Rada podle čl. 251 odst. 2 Smlouvy 
o ES informuje Parlament, že schválila 
jeho postoj, který má být finalizován podle 
článku 172b, oznámí předseda v 
Parlamentu konečné přijetí návrhu.
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konečné přijetí návrhu.

2. Před tímto oznámením předseda ověří, 
zda jakékoli technické úpravy provedené v 
návrhu Radou nezměnily jeho povahu. V 
případě pochybností konzultuje věc s 
příslušným výborem. Jsou-li podle jeho 
názoru tyto změny zásadní povahy, 
informuje předseda Radu, že Parlament 
přistoupí ke druhému čtení, jakmile 
budou splněny podmínky stanovené v 
článku 57.
3. Po oznámení podle odstavce 1 předseda 
spolu s předsedou Rady navrhovaný akt 
podepíší a zajistí jeho zveřejnění v 
Úředním věstníku Evropské unie podle 
článku 68.

Or. en

Odůvodnění

Úprava zohledňující nový postup podle článku 172b (nového).

Pozměňovací návrh 24

Jednací řád Parlamentu
Čl. 68 – odst. 1

Platný text Pozměňovací návrh

1. Texty aktů přijatých společně
Parlamentem a Radou podepisuje 
předseda a generální tajemník poté, co bylo 
ověřeno, že veškeré postupy byly řádně 
ukončeny.

1. Texty aktů přijatých Parlamentem 
samotným nebo společně s Radou 
podepisuje předseda a generální tajemník 
poté, co bylo ověřeno, že veškeré postupy 
byly řádně ukončeny.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh zohledňuje skutečnost, že Parlament má možnost přijmout akt se 
souhlasem Rady, jak je stanoveno v čl. 190 odst. 5 a čl. 195 odst. 4 Smlouvy o ES.
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Pozměňovací návrh 25

Jednací řád Parlamentu
Nadpis kapitoly 6 a (nový) (*) (bude vložena za článek 68 a před kapitolu 7)

Platný text Pozměňovací návrh

KAPITOLA 6a
ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI

Or. en

Pozměňovací návrh 26

Jednací řád Parlamentu
Článek 68 a (nový) (*) (bude vložen do kapitoly 6 a (nové))

Platný text Pozměňovací návrh

Článek 68a (*)
Řádný postup pro přijímání změn Smluv

1. V souladu s články 38a a 45 může 
příslušný výbor předložit Parlamentu 
zprávu obsahující návrhy na změnu 
Smluv určené Radě.
2. Pokud se Evropská rada rozhodne 
svolat konvent, jmenuje Evropský 
parlament své zástupce na základě návrhu 
Konference předsedů.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh odráží skutečnost, že podle Lisabonské smlouvy má Parlament nové 
právo navrhovat změny Smluv.

Pozměňovací návrh 27

Jednací řád Parlamentu
Článek 68 b (nový) (*) (bude vložen do kapitoly 6 a (nové))
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Platný text Pozměňovací návrh

Článek 68b (*)
Zjednodušený postup pro přijímání změn 

Smluv
1. V souladu s články 38a a 45 může 
příslušný výbor předložit Parlamentu 
zprávu obsahující návrhy na změnu všech 
nebo některých ustanovení části třetí 
Smlouvy o fungování Evropské unie, 
které jsou určeny Evropské radě 
v souladu s postupem stanoveným 
v článku 48 odst. 6 Smlouvy o Evropské 
unii.
2. Pokud Evropská rada požádá 
Parlament o souhlas s rozhodnutím 
nesvolat konvent za účelem posouzení 
pozměňovacích návrhů ke Smlouvám, 
bude věc v souladu s článkem 75 
postoupena příslušnému výboru.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh odráží skutečnost, že podle Lisabonské smlouvy má Parlament nové 
právo navrhovat změny Smluv.

Pozměňovací návrh 28

Jednací řád Parlamentu
Článek 68 c (nový) (*) (bude vložen do kapitoly 6 a (nové))

Platný text Pozměňovací návrh

Článek 68c
Smlouvy o přistoupení

1. Každá žádost evropského státu o 
členství v Evropské unii se postupuje 
příslušnému výboru k projednání.
2. Parlament může na návrh příslušného 
výboru, politické skupiny nebo nejméně 
čtyřiceti poslanců rozhodnout, že požádá 
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Komisi a Radu, aby se zúčastnily rozpravy 
ještě před zahájením jednání s 
kandidátským státem.
3. Během jednání informují Komise a 
Rada příslušný výbor pravidelně a úplně, 
a v případě potřeby důvěrně, o dosaženém 
pokroku.
4. V jakékoli fázi jednání může Parlament 
na základě zprávy příslušného výboru 
přijmout doporučení a požadovat jejich 
zohlednění před uzavřením smlouvy o 
přistoupení kandidátského státu k 
Evropské unii. Tato doporučení vyžadují 
stejnou většinu jako konečný souhlas.
5. Po ukončení jednání, avšak ještě před 
podepsáním jakékoli dohody, je její návrh 
předložen Parlamentu k souhlasu.
6. Je-li Parlament požádán, aby vydal 
souhlas se žádostí evropského státu o 
členství v Evropské unii, je věc předána 
příslušnému výboru k posouzení 
v souladu s článkem 75. Parlament 
rozhoduje většinou hlasů všech poslanců.

Or. en

(Tento pozměňovací návrh částečně přebírá znění stávajícího článku 82 (nadpis a odstavce 1 
až 5 beze změn a odstavec 6 se změnami), který bude vypuštěn, bude-li tento pozměňovací 

návrh přijat.)

Pozměňovací návrh 29

Jednací řád Parlamentu
Článek 68 d (nový) (*) (bude vložen do kapitoly 6 a (nové))

Platný text Pozměňovací návrh

Článek 68d (*)
Vystoupení z Unie

Pokud se některý členský stát v souladu 
s článkem 50 Smlouvy o Evropské unii 
rozhodne z Unie vystoupit a dohoda o 
vystoupení je předložena Parlamentu 
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k udělení souhlasu, bude věc předána 
příslušnému výboru k posouzení 
v souladu s článkem 75. Parlament 
rozhoduje většinou odevzdaných hlasů. 
Článek 68c se použije obdobně.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh zohledňuje novou možnost vystoupit z Unie.

Pozměňovací návrh 30

Jednací řád Parlamentu
Článek 68 e (nový) (bude vložen do kapitoly 6 a (nové))

Platný text Pozměňovací návrh

Článek 68e
Porušení základních zásad členským 

státem
1. Parlament může na základě zvláštní 
zprávy příslušného výboru vypracované 
podle článků 38a a 45:
a) hlasovat o odůvodněném návrhu, 
kterým vyzývá Radu, aby postupovala 
podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o Evropské 
unii;
b) hlasovat o návrhu, kterým vyzývá 
Komisi nebo členské státy, aby předložily 
návrh podle čl. 7 odst. 2 Smlouvy o 
Evropské unii;
c) hlasovat o návrhu, kterým vyzývá Radu, 
aby postupovala podle čl. 7 odst. 3 nebo 
následně podle čl. 7 odst. 4 Smlouvy o 
Evropské unii.
2. Každá žádost Rady o vyslovení souhlasu 
s návrhem předloženým podle čl. 7 odst. 1 
a 2 Smlouvy o Evropské unii je spolu s 
vyjádřením dotyčného členského státu 
oznámena Parlamentu a v souladu 
s článkem 75 postoupena příslušnému 
výboru. S výjimkou naléhavých případů a 
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odůvodněných okolností přijme 
Parlament rozhodnutí na návrh 
příslušného výboru.
3. Pro rozhodnutí podle odstavců 1 a 2 je 
třeba dvoutřetinové většiny odevzdaných 
hlasů, která představuje většinu všech 
poslanců.
4. Na základě povolení Konference 
předsedů může příslušný výbor předložit 
doprovodný návrh usnesení. Takový 
návrh usnesení vyjadřuje názory 
Parlamentu na závažné porušování 
základních zásad ze strany členského 
státu, na odpovídající sankce a na jejich 
pozdější změnu nebo zrušení.
5. Příslušný výbor zajistí, aby byl 
Parlament úplně informován a v případě 
potřeby požádán o stanoviska ke všem 
následným opatřením po vyslovení 
souhlasu podle odstavce 3. Rada je 
vyzvána, aby podle potřeby informovala o 
vývoji situace. Na návrh příslušného 
výboru vypracovaný se svolením 
Konference předsedů může Parlament 
přijmout doporučení Radě.

Or. en

(Tento pozměňovací návrh téměř zcela přebírá znění stávajícího odstavce 95, který bude 
vypuštěn, bude-li tento pozměňovací návrh, obsahující odkaz na nový článek 38a, přijat.)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přebírá s menšími změnami znění stávajícího článku 95.

Pozměňovací návrh 31

Jednací řád Parlamentu
Článek 68 f (nový) (*) (bude vložen do kapitoly 6 a (nové))

Platný text Pozměňovací návrh

Článek 68f (*)
Složení Evropského parlamentu
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V dostatečném časovém předstihu před 
koncem volebního období může 
Parlament na základě zprávy příslušného 
výboru vypracované v souladu s článkem 
38a předložit návrh na změnu svého 
složení. Návrh rozhodnutí Evropské rady, 
kterým se stanoví složení Parlamentu, se 
posoudí v souladu s článkem 75.

Or. en

Odůvodnění

Odpovídá novému právu podnětu podle čl. 14 odst. 2 pododstavce 2 Smlouvy o EU.

Pozměňovací návrh 32

Jednací řád Parlamentu
Článek 69 (*)

Platný text Pozměňovací návrh

Článek 69 vypouští se
Souhrnný rozpočet

Prováděcí postupy pro přezkoumávání 
souhrnného rozpočtu Evropské unie a 
dodatečných rozpočtů v souladu s 
finančními ustanoveními smluv o založení 
Evropských společenství se přijímají 
usnesením Parlamentu a jsou přílohou 
tohoto jednacího řádu1.

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení již není potřebné, neboť do jednacího řádu byla začleněna příloha IV.
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Pozměňovací návrh 33

Jednací řád Parlamentu
Článek 69 a (nový) (*) (bude vložen do kapitoly 7 – Rozpočtové postupy)

Platný text Pozměňovací návrh

Článek 69a (*)
Víceletý finanční rámec

Požádá-li Rada Parlament o souhlas 
ohledně návrhu nařízení, kterým se 
stanoví víceletý finanční rámec, je věc 
postoupena příslušnému výboru v souladu 
s postupem stanoveným v článku 75. Pro 
souhlas Parlamentu je zapotřebí většiny 
hlasů všech jeho poslanců.

Or. en

Odůvodnění

Odráží skutečnost, že víceletý finanční rámec se stal legislativním aktem, který vyžaduje 
souhlas Parlamentu.

Pozměňovací návrh 34

Jednací řád Parlamentu
Článek 69 b (nový) (*)

Platný text Pozměňovací návrh

Článek 69b (*)
Pracovní dokumenty

1. Vytištěny a rozdány jsou tyto 
dokumenty:
a) shrnutí diskuse o návrhu rozpočtu 
v Radě;
b) postoj Rady k návrhu rozpočtu 
vypracovaný v souladu s čl. 314 odst. 3 
Smlouvy o fungování Evropské unie a čl. 
177 odst. 5 Smlouvy o ESAE;
c) jakýkoli návrh rozhodnutí o 
prozatímních dvanáctinách podle článku 
315 Smlouvy o fungování Evropské unie a 
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článku 178 Smlouvy o ESAE. 
2. Tyto dokumenty budou postoupeny 
příslušnému výboru. Každý dotčený výbor 
může zaujmout stanovisko. 
3. Chce-li jiný výbor zaujmout své 
stanovisko, stanoví předseda lhůtu pro 
sdělení tohoto stanoviska příslušnému 
výboru.

Or. en

(Tento pozměňovací návrh částečně přebírá znění stávajícího článku 1 přílohy IV, který bude 
vypuštěn, bude-li tento pozměňovací návrh přijat.)

Pozměňovací návrh 35

Jednací řád Parlamentu
Článek 69 c (nový) (*)

Platný text Pozměňovací návrh

Článek 69c (*)
Projednávání návrhu rozpočtu - první 

fáze
1. Za níže stanovených podmínek může 
každý poslanec předložit a obhajovat 
předlohy změn návrhu rozpočtu.
2. Předlohy změn jsou přípustné, pouze 
pokud jsou předloženy písemně, opatřeny 
podpisy nejméně čtyřiceti poslanců nebo 
předloženy jménem politické skupiny nebo 
výboru, pokud je v nich uvedena 
rozpočtová položka, k níž se vztahují, a 
pokud zajišťují udržení rovnováhy příjmů 
a výdajů. Předlohy změn musí obsahovat 
všechny příslušné informace o 
poznámkách, které mají být uvedeny v 
dané rozpočtové položce.
Všechny předlohy změn návrhu rozpočtu 
musí být písemně odůvodněny.

3. Předseda stanoví lhůtu pro předložení 
změn.
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4. Příslušný výbor zaujme stanovisko k 
předloženým textům před jejich 
projednáváním v Parlamentu.
O předlohách změn, které příslušný výbor 
zamítl, se v Parlamentu nehlasuje, pokud 
o to před uplynutím lhůty stanovené 
předsedou písemně nepožádá některý 
výbor nebo nejméně čtyřicet poslanců; 
tato lhůta nesmí být v žádném případě 
kratší než 24 hodiny před začátkem 
hlasování.
5. Předlohy změn návrhu rozpočtu 
Parlamentu podobné těm, které již 
Parlament zamítl v době, kdy byl rozpočet 
sestavován, budou projednány pouze 
tehdy, pokud příslušný výbor vydal kladné 
stanovisko..
6. Bez ohledu na čl. 51 odst. 2 jednacího 
řádu hlasuje Parlament odděleně a v 
tomto pořadí:
– o každé předloze změny,
– o každém oddílu návrhu rozpočtu,
– o návrhu usnesení týkajícího se návrhu 
rozpočtu.
Použije se však čl. 155 odst. 4 až 8.
7. Články, kapitoly, hlavy a oddíly návrhu 
rozpočtu, k nimž nebyly předloženy žádné 
předlohy změn, se považují za přijaté.
8. K přijetí předloh změn je nutná většina 
hlasů všech poslanců Parlamentu.
9. Pokud Parlament změní návrh 
rozpočtu, pak se takto pozměněný návrh 
rozpočtu postoupí spolu s odůvodněním 
Radě a Komisi.
10. Zápis ze zasedání, na němž Parlament 
zaujal své stanovisko k návrhu rozpočtu, 
je zaslán Radě a Komisi.

Or. en

(Tento pozměňovací návrh částečně přebírá znění stávajícího článku 3 přílohy IV, který bude 
vypuštěn, bude-li tento pozměňovací návrh přijat.)
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Pozměňovací návrh 36

Jednací řád Parlamentu
Článek 69 d (nový) (*)

Platný text Pozměňovací návrh

Článek 69d (*)
Finanční trialog

V rámci rozpočtových postupů podle této 
kapitoly jsou z podnětu Komise svolávána 
pravidelná setkání předsedů Evropského 
parlamentu, Rady a Komise. Předsedové 
učiní všechna nezbytná opatření k tomu, 
aby podpořili vzájemné konzultace a 
sbližování postojů jednotlivých orgánů, 
kterým předsedají, aby tak usnadnili 
provádění této kapitoly.
Předseda Parlamentu může tímto úkolem 
pověřit místopředsedu, který má 
zkušenosti s rozpočtovými otázkami, nebo 
předsedu výboru příslušného pro 
rozpočtové otázky.

Or. en

Odůvodnění

Nový rozpočtový proces vyžaduje pravidelná setkání předsedů těchto tří orgánů.

Pozměňovací návrh 37

Jednací řád Parlamentu
Článek 69 e (nový) (*)

Platný text Pozměňovací návrh

Článek. 69e (*)
Rozpočtové dohodovací řízení

1. Předseda svolá dohodovací výbor 
v souladu s čl. 314 odst. 4 Smlouvy o 
fungování Evropské unie.
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2. Delegace zastupující Parlament na 
schůzích dohodovacího výboru 
v rozpočtovém procesu je složena ze 
stejného počtu členů jako delegace Rady.
3. Členové delegace jsou každoročně 
jmenováni politickými skupinami předtím, 
než Parlament hlasuje o postoji Rady, a to 
nejlépe ze členů výboru příslušného pro 
rozpočtové otázky a z ostatních dotyčných 
výborů. Delegaci vede předseda 
Parlamentu. Předseda Parlamentu může 
tímto úkolem pověřit místopředsedu, který 
má zkušenosti s rozpočtovými otázkami, 
nebo předsedu výboru příslušného pro 
rozpočtové otázky.
4. Použije se čl. 64 odst. 2, 4, 5, 7 a 8.
5. Pokud je v dohodovacím výboru 
dosaženo dohody o společném návrhu, věc 
se automaticky zařadí na pořad jednání 
dílčího zasedání Parlamentu, které se 
koná do čtrnácti dnů od data dosažení 
dohody. Použije se čl. 65 odst. 2 a 3.
6. O společném návrhu jako celku se 
rozhoduje v jediném hlasování. Příslušný 
výbor nebo alespoň jedna desetina 
poslanců může předložit návrh na 
zamítnutí společného návrhu. Hlasuje se 
jmenovitě.
7. Jestliže Parlament schválí společný 
návrh, zatímco jej Rada zamítne, může 
příslušný výbor předložit všechny nebo 
některé pozměňovací návrhy Parlamentu 
k postoji Rady za účelem potvrzení 
v souladu s čl. 314 odst. 7 písm. d) 
Smlouvy o fungování Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 38

Jednací řád Parlamentu
Článek 69 f (nový) (*)
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Platný text Pozměňovací návrh

Článek 69f (*)
Konečné schválení rozpočtu

Pokud předseda dojde k závěru, že 
rozpočet byl schválen v souladu s článkem 
314 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
prohlásí v průběhu zasedání Parlamentu, 
že rozpočet byl s konečnou platností 
schválen. Předseda zajistí jeho zveřejnění 
v Úředním věstníku.

Or. en

(Tento pozměňovací návrh částečně přebírá znění stávajícího článku 4 přílohy IV, který bude 
vypuštěn, bude-li tento pozměňovací návrh přijat.)

Pozměňovací návrh 39

Jednací řád Parlamentu
Článek 69 g (nový) (*)

Platný text Pozměňovací návrh

Článek 69g (*)
Systém prozatímních dvanáctin

1. Rozhodnutí Rady, kterým se schvalují 
výdaje přesahující prozatímní dvanáctinu 
výdajů, je postoupeno příslušnému 
výboru.
2. Příslušný výbor může předložit návrh 
rozhodnutí, kterým se sníží výdaje 
uvedené v odstavci 1. Parlament o něm 
rozhodne do 30 dní po přijetí rozhodnutí 
Rady.
3. Parlament rozhoduje většinou hlasů 
všech poslanců.

Or. en

(Tento pozměňovací návrh částečně přebírá znění stávajícího článku 7 přílohy IV, který bude 
vypuštěn, bude-li tento pozměňovací návrh přijat.)
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Pozměňovací návrh 40

Jednací řád Parlamentu
Článek 73 a (nový) (*)

Platný text Pozměňovací návrh

Článek 73a (*)
Postup pro vypracování odhadů 

Parlamentu
1. Pokud jde o rozpočet Parlamentu, 
přijímá předsednictvo a rozpočtový výbor 
v tomto pořadí rozhodnutí týkající se:
a) plánu pracovních míst;
b) předběžného návrhu rozpočtu a návrhu 
rozpočtu.
2. Rozhodnutí o plánu pracovních míst se 
přijímají v souladu s tímto postupem:
a) předsednictvo vypracuje plán 
pracovních míst pro každý rozpočtový rok;
b) mezi předsednictvem a rozpočtovým 
výborem je zahájeno dohodovací řízení 
v případě, že se stanovisko výboru liší od 
původních rozhodnutí předsednictva;
c) na konci tohoto postupu přijímá 
předsednictvo podle čl. 197 odst. 3 tohoto 
jednacího řádu konečné rozhodnutí 
o plánu pracovních míst, aniž jsou 
dotčena rozhodnutí přijatá podle článku 
314 Smlouvy o fungování Evropské unie.
3. Pokud jde o vlastní odhady, postup 
jejich vypracování začíná okamžikem, kdy 
předsednictvo přijme konečné rozhodnutí 
o plánu pracovních míst. Fáze tohoto 
postupu jsou vymezeny článkem 73.
V případě, že se postoj rozpočtového 
výboru značně liší od postoje 
předsednictva, zahájí se dohodovací 
řízení.

Or. en
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(Tento pozměňovací návrh téměř úplně přebírá znění stávajícího článku 8 přílohy IV, který 
bude vypuštěn, bude-li tento pozměňovací návrh přijat. Pokud bude tento pozměňovací návrh 

přijat, vypustí se čl. 73 odst. 7.)

Pozměňovací návrh 41

Jednací řád Parlamentu
Článek 75 – nadpis (*)

Platný text Pozměňovací návrh

Postup souhlasu Postup souhlasu

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 42

Jednací řád Parlamentu
Čl. 75 – odst. 1 (*)

Platný text Pozměňovací návrh

1. Pokud je Parlament požádán, aby 
vyslovil souhlas s navrhovaným aktem, 
Parlament přijme své rozhodnutí na 
základě doporučení příslušného výboru ve 
prospěch schválení nebo zamítnutí daného 
aktu.

1. Pokud je Parlament požádán, aby 
vyslovil souhlas s navrhovaným aktem, 
Parlament přijme své rozhodnutí na 
základě doporučení příslušného výboru ve 
prospěch schválení nebo zamítnutí daného 
aktu.

Parlament poté rozhodne o aktu, u něhož je 
podle Smlouvy o ES nebo Smlouvy o EU
třeba jeho souhlasu, v jediném hlasování, 
přičemž nelze předkládat žádné 
pozměňovací návrhy. Většina potřebná pro 
přijetí souhlasu je většinou stanovenou 
v příslušném článku Smlouvy o ES nebo 
Smlouvy o EU, který tvoří právní základ 
navrhovaného aktu.

Parlament poté rozhodne o aktu, u něhož je 
podle Smlouvy o Evropské unii nebo 
Smlouvy o fungování Evropské unie třeba 
jeho souhlasu, v jediném hlasování, 
přičemž nelze předkládat žádné 
pozměňovací návrhy. Většina potřebná pro 
přijetí souhlasu je většinou stanovenou 
v příslušném článku Smlouvy o Evropské 
unii nebo Smlouvy o fungování Evropské 
unie, který tvoří právní základ 
navrhovaného aktu.
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Příslušný výbor se může na základě 
povolení Konference předsedů rozhodnout 
vypracovat doprovodné usnesení.

Or. en

Odůvodnění

Terminologická úprava.

Pozměňovací návrh 43

Jednací řád Parlamentu
Čl. 75 – odst. 3 (*)

Platný text Pozměňovací návrh

3. Jestliže je zapotřebí souhlas Parlamentu 
s legislativním návrhem, může se 
příslušný výbor s cílem přispět ke 
kladnému výsledku postupu rozhodnout, že 
předloží Parlamentu průběžnou zprávu 
o návrhu Komise s návrhem usnesení 
obsahujícím doporučení ve prospěch 
změny nebo uskutečnění návrhu.

3. Jestliže je zapotřebí souhlas Parlamentu 
s navrhovaným právním aktem nebo 
připravovanou mezinárodní smlouvou, 
může se příslušný výbor s cílem přispět ke 
kladnému výsledku postupu rozhodnout, že 
předloží Parlamentu průběžnou zprávu 
o návrhu Komise s návrhem usnesení 
obsahujícím doporučení ve prospěch 
změny nebo uskutečnění návrhu.

Jestliže Parlament schválí alespoň jedno 
doporučení, požádá předseda Radu o další 
projednání.
Příslušný výbor dá své závěrečné 
doporučení k vyslovení souhlasu 
Parlamentu na základě výsledku jednání 
s Radou.

(Pozměňovací návrh týkající se celého 
textu: s výjimkou článků 52 a 53 se výraz 
„návrh Komise“ a „legislativní návrh“ 
nahradí v celém textu jednacího řádu 
výrazem „návrh právního aktu“.)

Or. en

Odůvodnění

Není třeba, aby jednací řád obsahoval tato příliš podrobná ustanovení.
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Pozměňovací návrh 44

Jednací řád Parlamentu
Článek 76 (*)

Platný text Pozměňovací návrh

Článek 76 Článek 76
Postupy v Parlamentu Postupy v Parlamentu

1. Žádosti členských států nebo návrhy 
Komise týkající se zavedení posílené 
spolupráce mezi členskými státy
a konzultace s Parlamentem podle čl. 40a 
odst. 2 Smlouvy o EU postupuje předseda 
příslušnému výboru k projednání. 
Popřípadě se použijí články 35, 36, 37, 40, 
49 až 56 a 75 tohoto jednacího řádu.

1. Žádosti členských států týkající se 
zavedení posílené spolupráce mezi 
členskými státy podle článku 20 Smlouvy 
o Evropské unii postupuje předseda 
příslušnému výboru k projednání. 
Popřípadě se použijí články 35, 36, 37, 40, 
49 až 55 a 75 tohoto jednacího řádu.

2. Příslušný výbor ověří soulad s článkem
11 Smlouvy o ES a s články 27a, 27b, 40, 
43, 44, 44a Smlouvy o EU.

2. Příslušný výbor ověří soulad s článkem
20 Smlouvy o Evropské unii a s články
326 až 334 Smlouvy o fungování 
Evropské unie.

3. Po zavedení posílené spolupráce jsou 
akty předložené v jejím rámci 
projednávány v Parlamentu stejnými 
postupy, jako když se ustanovení 
o posílené spolupráci nepoužijí.

3. Po zavedení posílené spolupráce jsou 
akty předložené v jejím rámci 
projednávány v Parlamentu stejnými 
postupy, jako když se ustanovení 
o posílené spolupráci nepoužijí. Použije se 
článek 40.

Or. en

Odůvodnění

Technická úprava.

Pozměňovací návrh 45

Jednací řád Parlamentu
Článek 80 b (nový) (*)

Platný text Pozměňovací návrh

Článek 80b (*)

Adlib Express Watermark



PE405.935v02-00 34/60 PR\755684CS.doc

CS

Akty v přenesené pravomoci
Pokud je pravomoc doplňovat či měnit 
některé prvky legislativního aktu, které 
nejsou podstatné, přenesena legislativním 
aktem na Komisi, příslušný výbor:
– prověří návrhy aktů v přenesené 
pravomoci, pokud jsou předány 
Parlamentu k přezkumu, během lhůty
stanovené legislativním aktem;
– může Parlamentu prostřednictvím 
návrhu usnesení předložit vhodný návrh 
v souladu s ustanoveními legislativního 
aktu.
Obdobně se použijí ustanovení článku 81.

Or. en

Odůvodnění

Cílem nového článku je provést nový režim aktů v přenesené pravomoci do jednacího řádu.

Pozměňovací návrh 46

Jednací řád Parlamentu
Hlava II a (nová) (bude vložena před kapitolu 12)

Platný text Pozměňovací návrh

HLAVA IIa
VNĚJŠÍ VZTAHY

Or. en

Odůvodnění

Cílem je upozornit na význam této části jednacího řádu.

Pozměňovací návrh 47

Jednací řád Parlamentu
Kapitola 12 – nadpis (*)
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Platný text Pozměňovací návrh

SMLOUVY A MEZINÁRODNÍ 
DOHODY

MEZINÁRODNÍ DOHODY

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyplývá z reorganizace kapitol.

Pozměňovací návrh 48

Jednací řád Parlamentu
Čl. 83 – odst. 6 a (nový)

Platný text Pozměňovací návrh

6a. Dříve, než proběhne hlasování 
o souhlasu, příslušný výbor, politická 
skupina nebo nejméně jedna desetina 
poslanců může navrhnout, aby Parlament 
požádal Soudní dvůr o stanovisko, zda je 
mezinárodní dohoda v souladu se 
Smlouvami. Pokud Parlament takový 
návrh schválí, hlasování o souhlasu se 
odloží, dokud Soud nepřijme své 
stanovisko.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má za cíl uplatnit ustanovení čl. 300 odst. 6 Smlouvy o Evropském 
společenství.

Pozměňovací návrh 49

Jednací řád Parlamentu
Článek 85 (*)
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Platný text Pozměňovací návrh

Článek 85 vypouští se
Jmenování vysokého představitele pro 
společnou zahraniční a bezpečnostní 

politiku
1. Před jmenováním vysokého 
představitele pro společnou zahraniční 
a bezpečnostní politiku vyzve předseda 
Parlamentu úřadujícího předsedu Rady, 
aby učinil prohlášení před Parlamentem 
podle článku 21 Smlouvy o EU. Předseda 
Parlamentu vyzve předsedu Komise, aby 
při stejné příležitosti také učinil 
prohlášení.
2. Po jmenování nového vysokého 
představitele pro společnou zahraniční 
a bezpečnostní politiku podle čl. 207 odst. 
2 Smlouvy o ES a předtím, než oficiálně 
převezme svou funkci, jej předseda vyzve, 
aby učinil prohlášení před příslušným 
výborem a odpověděl na jeho otázky.
3. Po prohlášeních a otázkách podle 
odstavce 1 a 2 a z podnětu příslušného 
výboru nebo v souladu s článkem 114 
může Parlament dát doporučení.

Or. en

Odůvodnění

Vysoký představitel pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku se stává členem Komise. 
Zvláštní ustanovení proto nejsou nezbytná.

Pozměňovací návrh 50

Jednací řád Parlamentu
Čl. 86 – odst. 4 a (nový) 

Platný text Pozměňovací návrh

4a. Je-li zvláštní zástupce jmenován 
Radou s mandátem pro jednotlivé 
politické otázky, může být vyzván, aby 
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učinil prohlášení před příslušným 
výborem z vlastního podnětu nebo 
z podnětu Parlamentu.

Or. en

(Tento pozměňovací návrh přebírá znění stávajícího čl. 87 odst. 3, který bude vypuštěn.)

Pozměňovací návrh 51

Jednací řád Parlamentu
Článek 87 (*)

Platný text Pozměňovací návrh

Článek 87 vypouští se
Prohlášení vysokého představitele pro 
společnou zahraniční a bezpečnostní 

politiku a ostatních zvláštních zástupců
1. Vysoký představitel je vyzván, aby 
učinil prohlášení před Parlamentem 
nejméně čtyřikrát v roce. Použije se 
článek 103.
2. Vysoký představitel je pozván nejméně 
čtyřikrát ročně na schůzi příslušného 
výboru, aby učinil prohlášení a odpověděl 
na otázky. Vysoký představitel může být 
pozván i při jiných příležitostech, kdykoli 
to bude výbor pokládat za nutné, nebo se 
může schůze účastnit z vlastního podnětu.
3. Je-li zvláštní zástupce jmenován Radou 
s mandátem pro jednotlivé politické 
otázky, může být vyzván, aby učinil 
prohlášení před příslušným výborem 
z vlastního podnětu nebo z podnětu 
Parlamentu.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění článku 85.
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Pozměňovací návrh 52

Jednací řád Parlamentu
Čl. 89 – odst. 2 (*)

Platný text Pozměňovací návrh

2. Dotčené výbory se snaží zajistit, aby je 
vysoký představitel pro společnou
zahraniční a bezpečnostní politiku, Rada 
a Komise pravidelně a včas informovali 
o vývoji a provádění společné zahraniční 
a bezpečnostní politiky Unie, 
o předpokládaných nákladech, a to 
pokaždé, když je v rámci této politiky 
přijato rozhodnutí mající finanční dopad, 
a aby byly informovány o jakýchkoli 
jiných finančních aspektech vztahujících se 
k provádění činností v rámci této politiky. 
Výjimečně, na žádost Komise, Rady nebo 
vysokého představitele, může výbor 
rozhodnout o tom, že jeho jednání bude 
neveřejné.

2. Dotčené výbory se snaží zajistit, aby je
místopředseda Komise / vysoký 
představitel Unie pro zahraniční věci
a bezpečnostní politiku, Rada a Komise 
pravidelně a včas informovali o vývoji 
a provádění společné zahraniční 
a bezpečnostní politiky Unie, 
o předpokládaných nákladech, a to 
pokaždé, když je v rámci této politiky 
přijato rozhodnutí mající finanční dopad, 
a aby byly informovány o jakýchkoli 
jiných finančních aspektech vztahujících se 
k provádění činností v rámci této politiky. 
Výjimečně, na žádost Komise, Rady nebo 
vysokého představitele, může výbor 
rozhodnout o tom, že jeho jednání bude 
neveřejné.

(Pozměňovací návrh týkající se celého 
textu: výraz „vysoký představitel pro 
společnou zahraniční a bezpečnostní 
politiku“ bude v celém textu jednacího 
řádu nahrazen výrazem „místopředseda 
Komise / vysoký představitel Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku“.)

Or. en

Pozměňovací návrh 53

Jednací řád Parlamentu
Čl. 89 – odst. 3 (*)

Platný text Pozměňovací návrh

3. Konzultativní dokument Rady
o hlavních aspektech a základních směrech 
společné zahraniční a bezpečnostní 
politiky, včetně jejích finančních dopadů 
na rozpočet Unie, je předmětem pravidelné

3. Konzultativní dokument místopředsedy 
Komise / vysokého představitele Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku
o hlavních aspektech a základních směrech 
společné zahraniční a bezpečnostní 
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každoroční rozpravy. Použijí se postupy 
stanovené v článku 103.

politiky, včetně společné bezpečnostní 
a obranné politiky a finančních dopadů na 
rozpočet Unie, je dvakrát ročně
předmětem pravidelné rozpravy. Použijí se 
postupy stanovené v článku 103.

Or. en

Pozměňovací návrh 54

Jednací řád Parlamentu
Kapitola 14 – nadpis (*)

Platný text Pozměňovací návrh

POLICEJNÍ A SOUDNÍ SPOLUPRÁCE 
V TRESTNÍCH VĚCECH

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení je již bezpředmětné.

Pozměňovací návrh 55

Jednací řád Parlamentu
Článek 92 (*)

Platný text Pozměňovací návrh

Článek 92 vypouští se
Informování Parlamentu v oblasti 

policejní a soudní spolupráce v trestních 
věcech

1. Příslušný výbor zajistí, aby byl 
Parlament úplně a pravidelně informován 
o činnostech v oblasti policejní a soudní 
spolupráce v trestních věcech a aby byla 
jeho stanoviska odpovídajícím způsobem 
zohledněna, když Rada zaujímá společné 
postoje vymezující přístup Unie k určité 
otázce podle čl. 34 odst. 2 písm. a) 
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Smlouvy o EU.
2. Výjimečně, na žádost Komise nebo 
Rady, může výbor rozhodnout o konání 
neveřejného jednání.
3. Rozprava podle čl. 39 odst. 3 Smlouvy 
o EU se koná podle čl. 103 odst. 2, 3 a 4 
tohoto jednacího řádu.

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení je již bezpředmětné.

Pozměňovací návrh 56

Jednací řád Parlamentu
Článek 93 (*)

Platný text Pozměňovací návrh

Článek 93 vypouští se
Konzultace s Parlamentem v oblasti 

policejní a soudní spolupráce v trestních 
věcech

Konzultace s Parlamentem podle čl. 34 
odst. 2 písm. b), c) a d) Smlouvy o EU se 
řídí ustanoveními článků 34 až 37, 40, 41 
a 51 tohoto jednacího řádu.
V případě potřeby se projednání návrhu 
zařadí nejpozději na pořad jednání 
posledního zasedání konaného před 
uplynutím lhůty stanovené podle čl. 39 
odst. 1 Smlouvy o EU.
Pokud je s Parlamentem konzultován 
návrh rozhodnutí Rady o jmenování 
ředitele a členů správní rady Europolu, 
použijí se obdobně ustanovení článku 101.

Or. en
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Odůvodnění

Toto ustanovení je již bezpředmětné.

Pozměňovací návrh 57

Jednací řád Parlamentu
Článek 94 (*)

Platný text Pozměňovací návrh

Článek 94 vypouští se
Doporučení v oblasti policejní a soudní 

spolupráce v trestních věcech
1. Výbor příslušný pro záležitosti týkající 
se policejní a soudní spolupráce 
v trestních věcech může vypracovat 
doporučení Radě v oblasti působnosti 
hlavy VI Smlouvy o EU poté, co získá 
svolení Konference předsedů, nebo na 
návrh ve smyslu článku 114.
2. V naléhavých případech může svolení 
uvedené v odstavci 1 udělit předseda 
Parlamentu, který může rovněž povolit 
svolání mimořádné schůze dotyčného 
výboru.
3. Doporučení vypracovaná tímto 
způsobem se zařadí na pořad jednání 
příštího dílčí zasedání. Ustanovení čl. 90 
odst. 4 se použije obdobně.
(Viz výklad ustanovení článku 114)

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení je již bezpředmětné.

Pozměňovací návrh 58

Jednací řád Parlamentu
Čl. 97 – odst. 3
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Platný text Pozměňovací návrh

3. Parlament vytvoří rejstřík dokumentů 
Parlamentu. Legislativní dokumenty a jiné
dokumenty uvedené v příloze jednacího 
řádu jsou v souladu s nařízením (ES) 
č. 1049/2001 přímo k dispozici v rejstříku. 
V rejstříku budou pokud možno uvedeny 
odkazy na jiné dokumenty Parlamentu.

3. Parlament vytvoří rejstřík dokumentů 
Parlamentu. Legislativní dokumenty 
a určité jiné kategorie dokumentů jsou 
v souladu s nařízením (ES) č. 1049/2001 
přímo k dispozici v rejstříku. V rejstříku 
budou pokud možno uvedeny odkazy na 
jiné dokumenty Parlamentu.

Kategorie dokumentů, které jsou přímo 
k dispozici, jsou uvedeny v seznamu 
přijatém Parlamentem a v příloze tohoto 
jednacího řádu. Tento seznam neomezuje 
právo na přístup k dokumentům, které 
nespadají do kategorií uvedených 
v seznamu.

Kategorie dokumentů, které jsou přímo 
k dispozici, jsou uvedeny v seznamu 
přijatém předsednictvem a zveřejněny na 
internetových stránkách Parlamentu. 
Tento seznam neomezuje právo na přístup 
k dokumentům, které nespadají do 
kategorií uvedených v seznamu; tyto 
dokumenty jsou zpřístupněny na písemnou 
žádost.

Dokumenty Parlamentu, které nejsou 
přímo k dispozici v rejstříku, jsou 
zpřístupněny na písemnou žádost.
Předsednictvo může přijmout v souladu 
s nařízením (ES) č. 1049/2001 pravidla pro 
přístup k dokumentům, která jsou 
zveřejněna v Úředním věstníku Evropské 
unie.

Předsednictvo může přijmout v souladu 
s nařízením (ES) č. 1049/2001 pravidla pro 
přístup k dokumentům, která jsou 
zveřejněna v Úředním věstníku Evropské 
unie.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zvyšuje pružnost pravidel upravujících vedení rejstříku a zkracuje 
jednací řád. Bude-li přijat, příloha XV bude vypuštěna.

Pozměňovací návrh 59

Jednací řád Parlamentu
Čl. 98 – odst. 1 (*)

Platný text Pozměňovací návrh

1. Pokud se Rada dohodne na nominaci 
předsedy Komise, požádá předseda 
Parlamentu navrženého kandidáta, aby 

1. Parlament volí předsedu Komise 
většinou hlasů všech svých poslanců na 
návrh Evropské rady. Pokud kandidát 
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učinil prohlášení před Parlamentem 
a představil Parlamentu své politické cíle.
Po prohlášení následuje rozprava.

nezíská potřebnou většinu, předseda vyzve 
Evropskou radu, aby do měsíce navrhla 
nového kandidáta, který bude volen 
stejným postupem.

Rada musí být přizvána k účasti 
v rozpravě.

Or. en

Odůvodnění

Zohledňuje skutečnost, že Parlament má nyní právo volit předsedu Komise. 

Pozměňovací návrh 60

Jednací řád Parlamentu
Čl. 98 – odst. 2 (*)

Platný text Pozměňovací návrh

2. Parlament schválí nebo zamítne 
nominaci většinou odevzdaných hlasů.
Hlasuje se tajně. 2. Hlasuje se tajně.

Or. en

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k čl. 98 odst. 1.

Pozměňovací návrh 61

Jednací řád Parlamentu
Článek 100 a (nový) (*)

Platný text Pozměňovací návrh

Článek 100a (*)
Jmenování soudců a generálních 

advokátů Soudního dvora
Parlament na návrh příslušného výboru 
jmenuje svého zástupce do sedmičlenného 
panelu, který má prověřit vhodnost 
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kandidátů na místo soudce a generálního 
advokáta Soudního dvora.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odpovídá nové úloze Parlamentu, co se týče nominací do Soudního 
dvora.

Pozměňovací návrh 62

Jednací řád Parlamentu
Čl. 103 – odst. 1

Platný text Pozměňovací návrh

1. Členové Komise, Rady a Evropské rady 
mohou kdykoli požádat předsedu 
o dovolení učinit prohlášení. Předseda 
rozhodne, kdy může být prohlášení 
učiněno a zda může po takovém prohlášení 
následovat řádná rozprava nebo třicet 
minut stručných a věcných otázek 
poslanců.

1. Po každém zasedání Evropské rady 
učiní její předseda prohlášení. Členové 
Komise, Rady a Evropské rady mohou 
kdykoli požádat předsedu Parlamentu
o dovolení učinit prohlášení. Předseda 
rozhodne, kdy může být prohlášení 
učiněno a zda může po takovém prohlášení 
následovat řádná rozprava nebo třicet 
minut stručných a věcných otázek 
poslanců.

Or. en

Odůvodnění

Je navrhováno, aby bylo ustanovení přizpůsobeno zvláštnímu statusu předsedy Evropské 
rady. 

Pozměňovací návrh 63

Jednací řád Parlamentu
Čl. 114 – odst. 1 (*)

Platný text Pozměňovací návrh

1. Politická skupina nebo nejméně čtyřicet 
poslanců může podat návrh doporučení 
Radě týkající se věcí podle hlav V a VI

1. Politická skupina nebo nejméně čtyřicet 
poslanců může podat návrh doporučení 
Radě týkající se věcí podle hlavy
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Smlouvy o EU nebo v případě, že 
s Parlamentem nebyla konzultována 
mezinárodní dohoda, na kterou se vztahují 
články 83 nebo 84.

V Smlouvy o Evropské unii nebo 
v případě, že s Parlamentem nebyla 
konzultována mezinárodní dohoda, na 
kterou se vztahují články 83 nebo 84.

Or. en

Odůvodnění

Stávající ustanovení hlavy VI Smlouvy o Evropské unii, která se týkají policejní a soudní 
spolupráce v trestních věcech, se nahrazují ustanoveními hlavy V Smlouvy o fungování 
Evropské unie, která vyžadují, aby byly v těchto věcech s Parlamentem vedeny alespoň 
konzultace.

Pozměňovací návrh 64

Jednací řád Parlamentu
Čl. 116 – odst. 3

Platný text Pozměňovací návrh

3. Pokud prohlášení podepíše většina všech 
poslanců Parlamentu, oznámí předseda tuto 
skutečnost Parlamentu a zveřejní jména 
signatářů v zápisu z jednání.

3. Pokud prohlášení podepíše většina všech 
poslanců Parlamentu, oznámí předseda tuto 
skutečnost Parlamentu a zveřejní jména 
signatářů v zápisu z jednání a prohlášení 
se zveřejní jako přijatý text.

Or. en

Odůvodnění

Úprava jednacího řádu, která zohledňuje skutečnost, že zápis z jednání a přijaté texty jsou 
dva odlišné dokumenty. Viz nový článek 172a (nový).

Pozměňovací návrh 65

Jednací řád Parlamentu
Čl. 116 – odst. 4

Platný text Pozměňovací návrh

4. Takové prohlášení se zasílá na konci 
dílčího zasedání orgánům, které v něm 
jsou uvedeny, spolu se jmény signatářů.
Prohlášení se uvádí v zápisu z jednání 

4. Postup je ukončen, když je prohlášení
spolu se jmény signatářů zasláno na konci 
dílčího zasedání adresátům.
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zasedání, na kterém je oznámeno. 
Zveřejněním v zápisu se celý postup 
uzavírá.

Or. en

Odůvodnění

Úprava jednacího řádu, která zohledňuje skutečnost, že zápis z jednání a přijaté texty jsou 
dva odlišné dokumenty. Viz nový článek 172a (nový).

Pozměňovací návrh 66

Jednací řád Parlamentu
Článek 125 (*)

Platný text Pozměňovací návrh

Článek 125 Článek 125

Konference parlamentů Konference parlamentů
Konference předsedů jmenuje členy 
parlamentní delegace v jakémkoli 
konventu, konferenci nebo podobném 
orgánu, v němž jsou zástupci parlamentů, 
a zmocňuje je s ohledem na příslušné 
parlamentní usnesení. Delegace volí svého 
předsedu, a popřípadě jednoho nebo více 
místopředsedů.

Konference předsedů jmenuje členy 
parlamentní delegace v jakékoli konferenci 
nebo podobném orgánu, v němž jsou 
zástupci parlamentů, a zmocňuje je 
s ohledem na příslušné parlamentní 
usnesení. Delegace volí svého předsedu, 
a popřípadě jednoho nebo více 
místopředsedů.

Or. en

Odůvodnění

Zastoupením Parlamentu v konventu se zabývá článek 68a (nový).

Pozměňovací návrh 67

Jednací řád Parlamentu
Článek 142

Platný text Pozměňovací návrh

Článek 142 Článek 142
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Stanovení řečnické doby Stanovení řečnické doby a seznam řečníků
1. Konference předsedů může Parlamentu 
navrhnout, aby pro každou rozpravu byla 
stanovena řečnická doba. Parlament 
rozhoduje o tomto návrhu bez rozpravy.

1. Konference předsedů může Parlamentu 
navrhnout, aby pro každou rozpravu byla 
stanovena řečnická doba. Parlament 
rozhoduje o tomto návrhu bez rozpravy.

1a. Žádný poslanec nesmí hovořit, aniž 
mu předseda udělí slovo. Poslanci hovoří 
ze svých míst a obracejí se na předsedu. 
Jestliže se řečník odchýlí od tématu, 
předseda jej napomene.
1b. Předseda může vypracovat pro první 
část konkrétní rozpravy seznam řečníků, 
který obsahuje jedno nebo více kol 
řečníků z každé politické skupiny, které se 
rozpravy chtějí zúčastnit, v pořadí podle 
jejich velikosti, a jednoho nezařazeného 
poslance.

2. Řečnická doba se stanoví v souladu 
s těmito kritérii:

2. Řečnická doba se pro tuto část rozpravy 
stanoví v souladu s těmito kritérii:

a) první část řečnické doby se rozdělí 
rovným dílem mezi všechny politické 
skupiny;

a) první část řečnické doby se rozdělí 
rovným dílem mezi všechny politické 
skupiny;

b) další část se rozdělí mezi politické 
skupiny v poměru k celkovému počtu 
jejich členů;

b) další část se rozdělí mezi politické 
skupiny v poměru k celkovému počtu 
jejich členů;

c) nezařazeným poslancům se přidělí 
celková řečnická doba podle částí 
přidělených každé politické skupině podle 
písmen a) a b).

c) nezařazeným poslancům se přidělí 
celková řečnická doba podle částí 
přidělených každé politické skupině podle 
písmen a) a b).

3. Pokud je stanovena celková řečnická 
doba pro několik bodů pořadu jednání, 
informují politické skupiny předsedu, jaké 
části přiděleného času využijí pro 
jednotlivé body. Předseda zajistí, aby byly 
tyto řečnické doby dodrženy.

3. Pokud je stanovena celková řečnická 
doba pro několik bodů pořadu jednání, 
informují politické skupiny předsedu, jaké 
části přiděleného času využijí pro 
jednotlivé body. Předseda zajistí, aby byly 
tyto řečnické doby dodrženy.

3a. Zbývající část času rozpravy se předem 
konkrétním způsobem nepřiděluje.  
Namísto toho předseda vyzve poslance, 
aby hovořili nejdéle jednu minutu. 
Předseda v nejvyšší možné míře zajistí, 
aby dostávali slovo střídavě řečníci mající 
různé politické názory a pocházející 
z různých členských států.
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3b. Na žádost však může být dána 
přednost předsedovi nebo zpravodaji 
příslušného výboru a předsedům 
politických skupin, kteří si přejí vystoupit 
jejich jménem, nebo řečníkům, kteří je 
zastupují.
3c. Předseda může udělit slovo 
poslancům, kteří zvednutím modré karty 
signalizují, že chtějí položit otázku 
nepřesahující půl minuty jinému poslanci 
během jeho či její řeči, pokud je 
přesvědčen, že tím nedojde k narušení 
rozpravy.

4. Žádný poslanec nesmí hovořit déle než 
jednu minutu k jakémukoli z těchto témat: 
zápisy, procesní návrhy, pozměňovací 
návrhy ke konečnému návrhu pořadu 
jednání nebo k pořadu jednání.

4. Žádný poslanec nesmí hovořit déle než 
jednu minutu k jakémukoli z těchto témat: 
zápisy z jednání, procesní návrhy, 
pozměňovací návrhy ke konečnému návrhu 
pořadu jednání nebo k pořadu jednání.

4a. Aniž jsou dotčeny jeho další 
disciplinární pravomoci, může předseda 
nechat vyškrtnout ze zpráv o rozpravách 
při zasedáních projevy poslanců, kteří 
hovořili bez vyzvání, nebo kteří 
pokračovali v projevu po čase, který jim 
byl přidělen.

5. Komise a Rada vystoupí v rozpravě ke 
zprávě zpravidla bezprostředně po 
zpravodaji. Komise, Rada a zpravodaj 
mohou vystoupit znovu, zejména v reakci 
na projevy poslanců Parlamentu.

5. Komise a Rada vystoupí v rozpravě ke 
zprávě zpravidla bezprostředně po 
zpravodaji. Komise, Rada a zpravodaj 
mohou vystoupit znovu, zejména v reakci 
na projevy poslanců Parlamentu.

6. Aniž je dotčen článek 197 Smlouvy 
o ES, usiluje předseda o dohodu s Komisí 
a Radou o tom, jaká řečnická doba jim 
bude přidělena.

6.  Aniž je dotčen článek 197 Smlouvy 
o ES, usiluje předseda o dohodu s Komisí 
a Radou o tom, jaká řečnická doba jim 
bude přidělena.

7. Poslanci, kteří nevystoupili v rozpravě, 
mohou nejvýše jednou v průběhu jednoho 
dílčího zasedání odevzdat písemné 
prohlášení v rozsahu nejvýše 200 slov, 
které je přílohou doslovného záznamu 
z rozpravy.

7. Poslanci, kteří nevystoupili v rozpravě, 
mohou nejvýše jednou v průběhu jednoho 
dílčího zasedání odevzdat písemné 
prohlášení v rozsahu nejvýše 200 slov, 
které je přílohou doslovného záznamu 
z rozpravy.

(Pokud bude tento pozměňovací návrh 
přijat, články 141 a 143 se nevezmou 
v potaz.)
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Or. en

Odůvodnění

Články 141, 142 a 143 jsou do značné míry duplicitní a křížově na sebe odkazují, a proto by 
bylo vhodné nahradit je jediným konsolidovaným článkem.
Tímto pozměňovacím návrhem by byl dále tradiční postup využívající seznam řečníků skupin 
uznán za standardní postup pro začátek rozpravy, ale zároveň by bylo na konci rozpravy 
možné postupovat tak, že bude dáno slovo těm, kdo se o ně přihlásí.
Odstavce navrhovaného nového článku 142 odpovídají následujícím odstavcům stávajících 
článků 141–143: 
Čl. 142 odst. 1a = čl. 141 odst. 1 první věta + čl. 141 odst. 2 první věta
Čl. 142 odst.1b = první podstavec: nový
Čl. 142 odst. 1b = druhý pododstavec: čl. 142 odst. 2 nezměněn s výjimkou slov „pro tuto část 
rozpravy“
Čl. 142 odst. 3 = čl. 142 odst. 3 nezměněn
Čl. 142 odst. 3a = nový
Čl. 142 odst. 3b = čl. 143 odst. 3
Čl. 142 odst. 3c = nový
Čl. 142 odst. 4 = čl. 142 odst.4 nezměněn s výjimkou slov „z jednání“
Čl. 142 odst. 4a = čl. 141 odst. 3
Čl. 142 odst. 5 = čl. 142 odst. 5 nezměněn
Čl. 142 odst. 6 = čl. 142 odst. 6 nezměněn
Čl. 142 odst. 7 = čl. 142 odst . 7 nezměněn
Čl. 141 odst. 1 první věta, čl. 141 odst. 2 druhá věta, čl. 141 odst. 4, čl. 143 odst. 1, čl. 143 
odst. 2 a čl. 143 odst. 4 nejsou do nového článku 142 začleněny

Pozměňovací návrh 68

Jednací řád Parlamentu
Čl. 142 – odst. 6 (*)

Platný text Pozměňovací návrh

6. Aniž je dotčen článek 197 Smlouvy 
o ES, usiluje předseda o dohodu s Komisí
a Radou o tom, jaká řečnická doba jim 
bude přidělena.

6. Aniž je dotčen článek 230 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, usiluje 
předseda o dohodu s Komisí, Radou
a předsedou Evropské rady o tom, jaká 
řečnická doba jim bude přidělena.
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Or. en

(Tento odstavec bude posledním odstavcem článku 142.)

Odůvodnění

Přizpůsobení novému statusu Evropské rady.

Pozměňovací návrh 69

Jednací řád Parlamentu
Článek 156

Platný text Pozměňovací návrh

Pokud bylo ke zprávě, kterou má 
Parlament projednat, předloženo více než 
50 pozměňovacích návrhů, může předseda 
požádat příslušný výbor po konzultaci 
s jeho předsedou, aby se sešel k projednání 
pozměňovacích návrhů. O pozměňovacím 
návrhu, který nezíská alespoň jednu 
desetinu hlasů členů výboru, se 
v Parlamentu nehlasuje.

Pokud bylo ke zprávě, kterou má 
Parlament projednat, předloženo více než 
50 pozměňovacích návrhů a žádostí o dílčí 
nebo oddělené hlasování, může předseda 
požádat příslušný výbor po konzultaci 
s jeho předsedou, aby se sešel k projednání
těchto pozměňovacích návrhů nebo 
žádostí. O pozměňovacím návrhu nebo 
žádosti o dílčí nebo oddělené hlasování, 
které nezískají alespoň jednu desetinu 
hlasů členů výboru, se v Parlamentu 
nehlasuje.

Or. en

Odůvodnění

Účel článku, kterým je usnadnit práci plenárnímu zasedání, platí také pro dílčí hlasování.

Pozměňovací návrh 70

Jednací řád Parlamentu
Čl. 157 – odst. 1

Platný text Pozměňovací návrh

1. Jestliže text, o kterém se má hlasovat, 
obsahuje dvě nebo více ustanovení, nebo se 
dotýká dvou nebo více otázek, nebo může 
být rozdělen do dvou nebo více částí,

1. Jestliže text, o kterém se má hlasovat, 
obsahuje dvě nebo více ustanovení, nebo se 
dotýká dvou nebo více otázek, nebo může 
být rozdělen do dvou nebo více částí, které 
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z nichž má každá svůj ucelený smysl
a normativní hodnotu, může politická 
skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců 
požádat o dílčí hlasování.

mají svůj smysl nebo normativní hodnotu, 
může politická skupina nebo nejméně 
čtyřicet poslanců požádat o dílčí hlasování.

Or. en

Odůvodnění

Ukázalo se, že stávající znění článku je příliš úzce vymezeno, a nesplňuje tak potřeby 
parlamentní praxe.

Pozměňovací návrh 71

Jednací řád Parlamentu
Čl. 162 – odst. 4 – pododstavec 1

Platný text Pozměňovací návrh

4. Dva až šest skrutátorů, kteří byli 
vylosováni mezi poslanci, sečte hlasy 
odevzdané při tajném hlasování.

4. Dva až osm skrutátorů, kteří byli 
vylosováni mezi poslanci, sečte hlasy 
odevzdané při tajném hlasování, pokud 
hlasování neproběhne elektronicky.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh umožňuje zvýšit počet skrutátorů s cílem umožnit hladký průběh tajného 
hlasování i přes vyšší počet poslanců.

Pozměňovací návrh 72

Jednací řád Parlamentu
Článek 172

Platný text Pozměňovací návrh

1. Zápis z každého zasedání, obsahující 
rozhodnutí Parlamentu a jména řečníků, se 
rozdá nejméně půl hodiny před zahájením 
odpolední části následujícího zasedání.

1. Zápis z každého zasedání, obsahující
popis jednání a rozhodnutí Parlamentu 
a jména řečníků, se rozdá nejméně půl 
hodiny před zahájením odpolední části 
následujícího zasedání.

V rámci legislativního procesu se za 
rozhodnutí ve smyslu tohoto odstavce

V rámci legislativního procesu se za 
rozhodnutí ve smyslu tohoto článku
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považují i všechny pozměňovací návrhy 
přijaté Parlamentem, i když je návrh 
Komise podle čl. 52 odst. 1 nebo společný
postoj Rady podle čl. 61 odst. 3 s konečnou 
platností zamítnut.

považují i všechny pozměňovací návrhy 
přijaté Parlamentem, i když je návrh 
Komise podle čl. 52 odst. 1 nebo postoj 
Rady podle čl. 61 odst. 3 s konečnou 
platností zamítnut.

Texty přijaté Parlamentem jsou rozesílány 
odděleně. Pokud legislativní texty přijaté 
Parlamentem obsahují změny, jsou 
zveřejněny v úplném znění.
2. Na začátku odpolední části zasedání 
předloží předseda Parlamentu zápis 
z předchozího zasedání ke schválení.

2. Na začátku odpolední části zasedání 
předloží předseda Parlamentu zápis 
z předchozího zasedání ke schválení.

3. Jsou-li k zápisům vzneseny jakékoli 
námitky, Parlament v případě potřeby 
rozhodne, zda se mají požadované změny 
projednávat. Žádný poslanec nesmí 
o zápisu hovořit déle než jednu minutu.

3. Jsou-li k zápisům vzneseny jakékoli 
námitky, Parlament v případě potřeby 
rozhodne, zda se mají požadované změny 
projednávat. Žádný poslanec nesmí 
o tématu hovořit déle než jednu minutu.

4. Zápis podepisuje předseda a generální 
tajemník a je uložen do archivu 
Parlamentu. Do jednoho měsíce se zveřejní 
v Úředním věstníku Evropské unie.

4. Zápis podepisuje předseda a generální 
tajemník a je uložen do archivu 
Parlamentu. Zveřejní se v Úředním 
věstníku Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

Úprava jednacího řádu, která zohledňuje skutečnost, že zápis z jednání a přijaté texty jsou 
dva odlišné dokumenty, pro které jsou nezbytné odlišné články (viz návrh nového článku 
172a).

Pozměňovací návrh 73

Jednací řád Parlamentu
Článek 172 a (nový)

Platný text Pozměňovací návrh

Článek 172a
Přijaté texty

1. Prozatímní znění textů přijatých 
Parlamentem je ihned po hlasování 
rozdáno a zveřejněno. Uloží se do archivu 
Parlamentu.
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2. Konečné znění se zveřejní v Úředním 
věstníku.
3. Konečné znění legislativních textů 
přijatých Parlamentem samostatně nebo 
ve spolupráci s jiným orgánem má formu 
textu v úplném znění, ve kterém jsou 
vyznačeny přijaté pozměňovací návrhy.
4. Ustanovení čl. 172 odst. 2, 3 a 4 se 
použijí obdobně.

Or. en

Pozměňovací návrh 74

Jednací řád Parlamentu
Článek 172 b (nový)

Platný text Pozměňovací návrh

Článek 172b
Právně-jazyková finalizace

1. Texty přijaté Parlamentem samostatně 
nebo ve spolupráci s jiným orgánem 
podléhají právně-jazykové finalizaci, za 
kterou je odpovědný předseda Evropského 
parlamentu. Pokud jsou takové texty 
přijaty na základě dohody mezi 
Parlamentem a Radou, tuto finalizaci 
provádějí příslušné služby obou orgánů 
v úzké spolupráci a na základě vzájemné 
dohody.
2. Pokud jsou k zajištění koherence 
a kvality textu v souladu s vůlí vyjádřenou 
Parlamentem nezbytné úpravy, obdobně 
se případně použije postup podle článku 
204a.

Or. en

Odůvodnění

Odstavec 1 je založen na společném prohlášení o postupu spolurozhodování z roku 2007.
Článek 2 má za účel umožnit úpravy nad rámec zřejmých chyb, které jsou nicméně nezbytné 
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k zajištění koherence textu. Jelikož se použije postup podle článku 204a, lze takovéto úpravy 
provádět pouze se souhlasem příslušného výboru (a pléna).

Pozměňovací návrh 75

Jednací řád Parlamentu
Článek 182 a (nový)

Platný text Pozměňovací návrh

Článek 182a
Koordinátoři a stínoví zpravodajové 

výboru
1. Politické skupiny a nezařazení poslanci, 
kteří jsou členy výboru, mohou ze svých 
řad vybrat koordinátora.
2. V případě potřeby předseda svolává 
koordinátory výboru, aby připravili 
rozhodnutí, která má výbor přijmout, 
zejména rozhodnutí o postupu 
a jmenování zpravodajů. Výbor může 
koordinátorům svěřit pravomoc přijímat 
určitá rozhodnutí, s výjimkou schvalování 
zpráv. K účasti na schůzích koordinátorů 
výboru  mohou být v poradní funkci 
přizváni místopředsedové. Nemohou-li 
koordinátoři dosáhnout shody, o věci lze
hlasovat. V takovém případě každý 
koordinátor odevzdá počet hlasů, který 
odpovídá počtu poslanců jeho či její 
politické skupiny nebo nezařazených 
poslanců, kteří jsou členy daného výboru.
3. Politické skupiny a nezařazení poslanci 
mohou pro každou zprávu jmenovat 
stínového zpravodaje, který sleduje pokrok 
učiněný v souvislosti s příslušnou zprávou 
a hledá kompromisy v rámci výboru 
jménem skupiny či nezařazených 
poslanců. Jejich jména se sdělí Komisi. 
Výbor může na návrh koordinátorů 
rozhodnout zejména o tom, že do hledání 
dohody s Radou v rámci postupů 
spolurozhodování budou zapojeni stínoví 
zpravodajové.
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Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh má za cíl zohlednit úlohu, kterou koordinátoři a stínoví zpravodajové 
hrají v praxi, a tuto úlohu definovat a formalizovat.

Pozměňovací návrh 76

Jednací řád Parlamentu
Článek 184

Platný text Pozměňovací návrh

Zápis z každé schůze výboru se rozesílá
všem jeho členům a předkládá se výboru 
ke schválení na nejbližší schůzi.

Zápis z každé schůze výboru se rozesílá 
všem jeho členům a předkládá se výboru 
ke schválení.

Or. en

Odůvodnění

Stávající lhůtu nelze ve většině případů z technických důvodů (lhůty pro překlad atd.) dodržet.

Pozměňovací návrh 77

Jednací řád Parlamentu
Článek 186

Platný text Pozměňovací návrh

Pro schůze výborů se použijí obdobně 
články 11, 12, 13, 16, 17, 140, 141, čl. 143 
odst. 1, články 146, 148, 150 až 153, 155, 
čl. 157 odst. 1, články 158, 159, 161, 162, 
164 až 167, 170 a 171.

Pro schůze výborů se použijí obdobně 
články 11, 12, 13, 16, 17, 34 až 41, 140, 
141, čl. 143 odst. 1, články 146, 148, 150 
až 153, 155, čl. 157 odst. 1, články 158, 
159, 161, 162, 164 až 167, 170 a 171.

Or. en

Pozměňovací návrh 78

Jednací řád Parlamentu
Čl. 194 – nadpis (*)
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Platný text Pozměňovací návrh

Jmenování veřejného ochránce práv Volba veřejného ochránce práv

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení jednacího řádu znění Smlouvy.

Pozměňovací návrh 79

Jednací řád Parlamentu
Čl. 194 – odst. 7 (*)

Platný text Pozměňovací návrh

7. Jmenovaná osoba je hned vyzvána, aby 
složila přísahu před Soudním dvorem.

7. Zvolená osoba je hned vyzvána, aby 
složila přísahu před Soudním dvorem.

Or. en

Odůvodnění

Technické přizpůsobení jednacího řádu znění Smlouvy.

Pozměňovací návrh 80

Jednací řád Parlamentu
Čl. 204 – písm. c a (nové)

Platný text Pozměňovací návrh

ca) obecné zásady a kodexy chování 
přijaté příslušnými orgány Parlamentu 
(přílohy XVIa, XVIb a XVIe).

Or. en

Odůvodnění

Bylo by vhodné předvídat novou kategorii příloh, které mají na fungování Parlamentu vliv, 
aniž by byly součástí jednacího řádu.
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Pozměňovací návrh 81

Jednací řád Parlamentu
Příloha IV – článek 2 (*)

Platný text Pozměňovací návrh

Článek 2 vypouští se
Maximální míra

1. Kterýkoliv poslanec může za níže 
uvedených podmínek předložit 
a obhajovat návrh rozhodnutí o stanovení 
nové maximální míry.
2. Takové návrhy jsou přípustné, pouze 
pokud jsou předloženy písemně a opatřeny 
podpisy nejméně čtyřiceti poslanců nebo 
pokud jsou předloženy jménem politické 
skupiny nebo výboru.
3. Předseda stanoví lhůtu pro předložení 
takových návrhů.
4. Příslušný výbor podá zprávu o těchto 
návrzích před jejich projednáváním 
v Parlamentu.
5. Poté o návrzích hlasuje Parlament. 
Parlament rozhoduje většinou hlasů všech 
poslanců a třemi pětinami odevzdaných 
hlasů.
Poté, co Rada informuje Parlament 
o svém souhlasu se stanovením nové 
maximální míry, vyhlásí předseda 
v průběhu plenárního zasedání, že 
navržená změna maximální míry je 
přijata.
V opačném případě bude stanovisko Rady 
postoupeno příslušnému výboru.

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení se stává překonaným.

Adlib Express Watermark



PE405.935v02-00 58/60 PR\755684CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 82

Jednací řád Parlamentu
Příloha IV – článek 5 (*)

Platný text Pozměňovací návrh

Článek 5 vypouští se
Posouzení jednání Rady – druhá fáze

1. Jestliže Rada upravila jednu nebo více 
změn přijatých Parlamentem, postoupí 
takto pozměněný text příslušnému výboru.
2. Za níže stanovených podmínek může 
každý poslanec předložit a obhajovat 
předlohu změny textu upraveného Radou.
3. Takové předlohy změn jsou přípustné, 
pouze pokud jsou předloženy písemně, 
opatřeny podpisem nejméně čtyřiceti 
poslanců nebo předloženy jménem výboru 
a zaručují udržení rovnováhy příjmů 
a výdajů. Nepoužije se čl. 46 odst. 5.
Předlohy změn jsou přípustné, pouze 
pokud se vztahují k textu upravenému 
Radou.
4. Předseda stanoví lhůtu pro předložení 
změn.
5. Příslušný výbor se vyjádří k textu 
upravenému Radou a zaujme stanovisko 
k předlohám změn upraveného textu.
6. O předlohách změn textu upraveného 
Radou se hlasuje v Parlamentu, aniž je 
dotčeno ustanovení čl. 3 odst. 4 druhého 
pododstavce. Parlament rozhoduje 
většinou hlasů všech poslanců a třemi 
pětinami odevzdaných hlasů. Jestliže jsou 
předlohy změn přijaty, považuje se text 
upravený Radou za zamítnutý. Jestliže 
jsou předlohy změn zamítnuty, považuje 
se za přijatý text upravený Radou.
7. Přehled Rady o výsledcích jejího 
jednání o pozměňovacích návrzích 
přijatých Parlamentem je projednán 
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v rozpravě, po níž se může hlasovat 
o návrhu usnesení.
8. Po ukončení postupu stanoveného 
v tomto článku a s ohledem na ustanovení 
článku 6 prohlásí předseda při zasedání 
Parlamentu, že rozpočet byl s konečnou 
platností přijat, a zajistí jeho vyhlášení 
v Úředním věstníku Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení se stává překonaným.

Pozměňovací návrh 83

Jednací řád Parlamentu
Příloha IV – článek 6 (*)

Platný text Pozměňovací návrh

Článek 6 vypouští se
Celkové zamítnutí

1. Ze závažných důvodů může výbor nebo 
nejméně čtyřicet poslanců předložit návrh 
na zamítnutí návrhu rozpočtu jako celku. 
Takový návrh je přípustný, pouze pokud je 
předložen s písemným odůvodněním ve 
lhůtě stanovené předsedou Parlamentu. 
Důvody zamítnutí si nesmějí odporovat.
2. Příslušný výbor zaujme stanovisko 
k takovému návrhu dříve, než se o něm 
hlasuje v Parlamentu.
Parlament rozhoduje většinou hlasů všech 
poslanců a dvěma třetinami odevzdaných 
hlasů. Je-li návrh přijat, je návrh 
rozpočtu jako celek vrácen Radě.

Or. en
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Odůvodnění

Toto ustanovení se stává překonaným.
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